
Berbequim
aparafusador 18V LXT
50 Nm 5.0 Ah 2

DHP485RTJ
DHP485RTJ
Berbequim aparafusador a bateria 18V Litio-ion que
oferece uma maior eficácia de trabalho.

Imagem 360º

Código EAN

0088381866286

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Tensão nominal da bateria 18V
Tipo de bateria LXT
Amperagem da bateria 5,0 Ah
Motor BL
RPM alta 0 - 1.900 Rpm
RPM baixo 0 - 500 Rpm
I.p.m. elevado 0 - 28.500 ipm
I.p.m. baixo 0 - 7.500 ipm
Capacidade portabrocas 1,5 - 13,0 mm
Par máx. de aperto junta branda 27 Nm
Par máx. de aperto junta dura 50 Nm
Capacidade máx. em pedra 13 mm
capacidade máx. em metal 13 mm
capacidade máx. em madeira 38 mm
Portabrocas automático ✓
Posições de par de aperto 21
Velocidade variável (interruptor) ✓
Travão eléctrico ✓
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BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

• Berbequim aparafusador a bateria 18V Litio-ion que
oferece uma maior eficácia de trabalho graças ao seu
par de aperto de 50 Nm, e os seus 28.500 ipm y 1.900
rpm.

• Design compacto e ergonomico que reduz a fadiga do
operador.

• LED duplo com funções de feixe prévio e posterior
ilumina a área de trabalho.

• Duas velocidades variáveis: Perfuração leve (0-500
rpm) e perfuração rápida (0-1.900 rpm) para uma
ampla gama de aplicações de perfuração, fixação e
aparafusação.

• O motor BL usa eficientemente a energia para ajustar
o par e as RPM conforme as necessidades de
utilização.

• Conveniente mandril sem chave de 13 mm (1/2 “) para
mudança rápida de broca.

• 21 posições de par de aperto para um trabalho mais
comodo e eficaz.

• Modo de baixa velocidade para utilizar em zonas
difíceis que exigem um elevado aperto
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Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO
Encosto de profundidade e punho.

195584-2
Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion

197280-8
BL1850B Bateria 18V 5,0Ah

821550-0
Mala Makpac tipo 2

ACESSÓRIOS

196235-0
BL1815N

196933-6
Carregador de 2 portas 18V Lítio-ion

197422-4
Bateria BL 1860B de 18V 6.0Ah com

D-67549
Pack brocas de metal

E-05658
Joelheiras de elevada proteção

E-06270
Kit Brocas e Pontas
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